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Ninh Thuận, ngày        tháng 3 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH                                                                                                                       

Về việc phê duyệt nhiệm vụ đặt hàng tư vấn lập Đề án “Phát triển  

Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước” 

___________________________________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 115/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 

2018 của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh 

Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 

2018 – 2023; 

Căn cứ Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ của tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 

31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc 

thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân 

dân giai đoạn 2018 – 2023; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 365/TTr-SCT ngày       

12 tháng 3 năm 2019 về việc phê duyệt nhiệm vụ đặt hàng tư vấn lập Đề án “phát 

triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cà nước”, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ đặt hàng tư vấn lập Đề án “Phát triển Ninh 

Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước”, bắt đầu thực hiện từ 

năm 2019 (theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên 

quan tổ chức tuyển chọn đơn vị, cá nhân đủ năng lực chủ trì lập Đề án “Phát triển 
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Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước” đúng quy định 

hiện hành. 

Kinh phí tuyển chọn: Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công 

nghệ năm 2019. 

Điều 3. Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được tuyển 

chọn triển khai xây dựng Đề án “Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng 

lượng tái tạo của cả nước” đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

Điều 4. Giao Sở Tài chính bố trí nguồn vốn ngân sách từ kinh phí sự nghiệp 

kinh tế để triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Điều 1 và tổ chức thẩm tra dự toán 

kinh phí theo đúng quy định. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà 

nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

 

Nơi nhận: 
    - Như Điều 5; 
-  - CT và  PCT UBND tỉnh (Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu); 

-  - VPUB: LĐ; 

-  - Lưu: VT, KTTH. Nam 

-  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hậu 
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